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دين للمدارس الابتدائية
ّ
الميذ املتفق

ّ
ح لتكوين الت

ّ
 طلب ترش

 5102/ 5102دورة 

 

 .5102/ 5102ينّظم املركز الوطين لتكوين املكّونني يف الّّتبية بقرطاج مرحةل تكوين لفائدة التاّلميذ املتفقّدين للمدارس الابتدائية دورة 

، التّعبري عن رغبهتم 4فعىل الراغبني يف املسامهة يف تكوين التاّلميذ املتفقّدين وفق الوحدات التكوينية املبيّنة جبدول الوثيقة عدد    

رسالها عرب الربيد الإكّتوين للمركز  3و 5و 0بتحميل الواثئق عدد  أ و عن طريق الربيد  nt.taffe.edunefip@cen: وتعمريها واإ

ذكر عبارة مع " قرطاج حنبعل  5102شارع املرسح ال ثري  05املركز الوطين لتكوين املكّونني يف الّّتبية، عدد " الرسيع ابلعنوان التّايل 

الضبط ابملركز الوطين ، أ و عن طريق مكتب "5102/ 5102الّتّّش لتكوين لتكوين التاّلميذ املتفقّدين للمدارس الابتدائية دورة " 

، وذكل "5102/ 5102الّتّّش لتكوين لتكوين التاّلميذ املتفقّدين للمدارس الابتدائية دورة " لتكوين املكّونني يف الّّتبية مع ذكر عبارة 

 .5102أ فريل  31يف أ جل أ قصاه 

 :مالحظات 

  5101لس نة  25املكّونني يف الّّتبية وفقا لل مر عدد يمّت تأ جري التّنش يط مبقتىض عقد بني املنّشط واملركز الوطين لتكوين 

 املتعلّق بنظام تأ جري امللكّفني ابلقيام حبصص التّكوين ابملركز ؛ 5101جانفي  00املؤّرخ يف 

  تمّت دراسة ملّفات الّتّّش وفق املقاييس التّالية: 

 الشهادة العلمية ؛ -

 الرتبة يف سكل التفقّد ؛ -

 لوحدة ؛ال عامل املنجزة يف موضوع ا -

 املشاركة يف تأ ليف الوحدة التّكوينية اخملتارة ؛ -

 ؛ مع مبادئ التّكوين( 3وثيقة عدد  )مدى مالءمة حمتوى جذاذة تقدمي الوحدة  -

 (.املتقاعدين) يتعّذر الّتّّش، ل س باب قانونية، عىل غري املبارشين 

mailto:fip@cenaffe.edunet.tn
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 0الوثقة عدد 

رشـــــادات  بطاقــــــة اإ

 

 ................................................................................. الامس
................................................................................. 

 ................................................................................. اللّقب
................................................................................. 

 ................................................................................. اترخي الولدة و ماكهنا
................................................................................. 

 ................................................................................. اجلنس يّة
................................................................................. 

 ................................................................................. العنوان
................................................................................. 

 ................................................................................. رمق الهاتف الشخيص القار
................................................................................. 

 ................................................................................. رمق الهاتف اجلّوال
................................................................................. 

 ................................................................................. العنوان الالكّتوين
................................................................................. 

 ................................................................................. مركز العمل
................................................................................. 

 ................................................................................. املندوبيّة اجلهويّة للّتبية بـ
................................................................................. 

 ................................................................................. الرتبة  احلالية أ و الصفة
................................................................................. 

 ................................................................................. اترخي الانتداب
................................................................................. 

 

 : ..........................................................................أ خر الشهائد العلميّة املتحصل علهيا

 املؤّسسة اجلامعيّة ................................................................................. .................................................................................

 التارخي ................................................................................. .................................................................................

 لشهادة العلميّةا ................................................................................. .................................................................................

 الاختصاص أ و املوضوع ................................................................................. .................................................................................
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 15عــــدد الوثيقة 

 

 جمال وحدة التكوينالّتبّصات و ال عامل املنجزة يف 

 املرغوب يف تنش يطها يف مرحةل تكوين التالمذة املتفقدين للمدارس الإعدادية واملعاهد

 5102 -5102دورة 

 

 

 : .........................................................................عنوان الوحدة التكوينيّة -0

 

 : التكوينيّةتكوين و تربّصات املّتّّش يف جمال الوحدة  -5

 

 دوليّــــــا وطنيّــــــا التارخي

   

   

   

   

 

 

 : ال عامل املنجزة يف جمال وحدة التكوين املرغوب يف تنش يطها -3

 

 (خالصة)احملتوى  املاكن التارخي  عنوان ال عامل املنجزة

    

    

    

    

 

 :املشاركة يف تأ ليف الوحدة التّكوينية اخملتارة  -4

 التارخي املؤسسة اليت طلبت الوحدة الوحدةعنوان 

   

   

   

   

 



 

 المركز الوطني لتكوين المكّونين في التربية                      

Centre National de Formation des Formateurs en Education 

        

        

4 
 

 4وثيقة عدد 

 جذاذة تقدمي وحدة التكوين املرغوب يف تنش يطها

 يف مرحةل تكوين التالميذ املتفقدين للمدارس الإعدادية و املعاهد  

 2016 - 2015دورة 

 

 Intitulé ............................................................................. :عنوان وحدة التكوين -1

du module : 

 

                                                                                     Problématique    الإشاكلية املطروحة يف عالقهتا مبهنة املتفقد  -2

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 

                    (*)                Compétences professionnelles à développer    املهنيّة املس هتدفةالكفاايت   -3

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

               

جناز وحدة التكوين  -4            (*) (…منط التكوين، ال هداف املرحليّة توزيع ساعات التكوين، احملتوايت،) اخملّطط العام لكيفيّة اإ

Plan général de la réalisation du module de formation )*) 
            (Répartition des horaires de formation, Contenus, Modalités  de formation, Objectifs intermédiaires…)  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 

    (*) En se référant aux termes de références 

                      .......................................:  التّارخي
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 4لوثيقة 

 5102/ 5102دورة  التاّلميذ املتفقّدين للمدارس الابتدائيةجدول وحدات التكوين املربجمة لفائدة 

 

 

 الوحدة ر/ ع
ساعات 

 التكوين
 مالحظات الاختصاص

 التأ كيد عىل منو خشصية الطفلمع  وفرنس يةعربية  54 عمل نفس المنو 1

 عربية وفرنس ية 54 نظرايت التعمل 2

اسّتاتيجيات  مع التأ كيد عىل

 التعلمي والتعمل

  عربية وفرنس ية 54 تقييمي معل املدرس 3

  عربية وفرنس ية 54 تقيمي معل التلميذ 4

 عربية وفرنس ية 54 مهنجية البحث 5

 recherche)البحث املوقفي 

action) 

 بيومني ونصف دوراتن عربية وفرنس ية 24 هندسة التكوين 6

 دورة بيومني  عربية وفرنس ية 12 هندسة الربامج والكتب املدرس ية 7

  عربية وفرنس ية 54 امللف الّتبوي 8

  عربية وفرنس ية 05 التجديد البيداغويج 9

دماج تكنولوجيات 10   عربية وفرنس ية 54 املعلومات والتصال اإ

  عربية 54 تعلمية اللغة العربية 11

  فرنس ية 54 تعلمية اللغة الفرنس ية 12

  عربية 54التارخي، اجلغرافيا، ) تعلمية املواد الاجامتعية 13
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 (… الّتبية املدنية

 عربية وفرنس ية 54 التواصل يف جمال الّتبية والتكوين 14
تأ كيد عىل اجلانب العميل يف مع ال 

 املتفقد عالقة مبختلف أ دوار

 أ ايم متفرقة 4تربص  عربية وفرنس ية 02 التمنية الشخصية 15

 عربية وفرنس ية 05 العمل التشاريك 16
دارية يف  التأ كيد عىل مسائل اإ

 عالقة مبهام املتفقد

  عربية 05 تعلمية العلوم 17

  عربية 05 تعلمية الرايضيات 18

 عربية وفرنس ية 54 فلسفة الّتبية 19
الفلسفي عىل  تسليط التساؤل

 قضااي تربوية معارصة

 تكوين عن بعد عربية 54 دمع يف اللغة العربية 20

 تكوين عن بعد فرنس ية 54 دمع يف اللغة الفرنس ية 21

 تربص بيومني عربية 05 دمع يف الّتبية املوس يقية 22

 تربص بيومني عربية 05 دمع يف الّتبية التشكيلية 53

يقاظ العلمي 54  تكوين عن بعد عربية 05 دمع يف الإ

 تكوين عن بعد عربية 05 دمع يف الرايضيات 25

26 Civilisation 54 فرنس ية  

27 Didactique de l'oral 54 فرنس ية  

  عربية وفرنس ية 05 اترخي النظام الّتبوي 52

  عربية وفرنس ية 05 املهام والوظائف: املتفقد  52

 


